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 چکیده
شود؛ چرا که تکرار حضوور شودردیای    میان زبان ادب و زبان خودکار پرسشی جدی در قلمرو مطالعات ادبی تلقی میتفکیک 

رو الزم اسو    گوردد  از ایو    آفرینش ادبی در یر دو قلمرو، سبب دشواری در شناسایی دقیق ژانریای ادبی از زبان خودکار می
در بوته آزمایش قرار گیرد و شعر یا ناشعر بوودن آن مشو گ گوردد  دکتور      یایی ارائه شود تا بدانها یک مت  یا و سنجه مالک

 ارجوا  بوه جهوان   وی کواود    شناسی و معناشناسیْ پرسش چیستی تمایز زبان ادب و زبان خودکار را می صفوی با رویکرد زبان
نو  رویکرد و نتیجه وی را بررسی و  پردازد  ای  جستار بر آن اس  باره به استدالل می اندارد و در ای  را وجه تمایز می ممکن
  ندواه صور    1دید:  می یا و نتایج آن نشان دید  نتایج به دس  آمده نشان  یای موجود در آن را از طریق تحلیل استدالل رخنه
زبوان   تواند معیار درستی برای تمایز بوی  دو    ارجا  به جهان ممک  نمی2ندری اس   شناختی به ادبیات مواجه با تحویلی زبان

 ادب و خودکار تلقی شود 
 

 شناسی، کوروش صفوی، معناشناسی جهان ممک ، زبان ادب، زبان خودکار، زبان واژگان کلیدی:
 

 مقدمه   
بررسی ادبیات در گستره کالن آن پیشینه طوالنی دارد و به مطالعات یونانیان، افالطوون و ارسوطو، دربواره شوعر بواز      

یوا   گیری روند ترجمه و ورود آثار یونانی در عهد عباسی، نقد و بررسی نیز با شکلیای اسالمی  گردد  در سرزمی  می
سوینا، خواجوه نرویرالدی  طوسوی،      قدمان ایو  عرصوه شومرد  ابو      درباره شعر آغاز شد که فارابی را باید جزو پیش

نی و سوکاکی در  شهرزوری فیلسوفانی بودند که درباره شعر اندیشیدند  نیز کسانی چوون جواح ، عبودالقادر جرجوا    
قلمرو ادبیات پیشدامان بررسی شعر شدند  در ایران یمْ با وجود شاعران و نیز ادیبانی که زبان عرب را غنوا ب شویده   

زمان با جنبش روشنفکری، جوششوی دوبواره در    بودند، مطالعه جدی و انتقادی شعر پس از مشروطه مطرح شد و یم
گوااری شود و بوه     نتی به شعر تغییر کرد و با ظهور نیما شعر نو پایهکم نداه س میان محرالن ادب صورت گرف   کم

گش ؛ چرا که  رف  فهم چیستی شعر با دشواری روبرو می دس ِ پیروانِ شعرِ نو نشو نما یاف   یرچه زمان پیشتر می
را از ت  بوه در  شد، امّا در دوران معاصر شعرْ دیدر لباس گاشته  در نداه سنّ  شعر در یمان وزن و قافیه خالصه می

مانس  کوه پوس از    کرده، قام  به لباس نو کرده بود  بنابرای  ینوز یم ای  پرسش، پاسخ روش  نیافته، رویایی را می
 یافتنی اس   یا دس  بست  پلک

شناسی و به تبعْ مطالعات ادبی گارانده، توالش در پاسوخ بوه     دکتر صفوی یم به عنوان کسی که عمر خود را در زبان
اسو    « شناسی ادبیات آشنایی با نشانه»شعر دارد  آثار چندی از وی در پاسخ بدان منتشر شده که آخری  آنها چیستی 

ای  جستار بر آن اس  نداه او را به شعر و در صورتی کالن، زبان ادب، بکاود و پاس ی را که به پرسوش یواد شوده    
تدا به معرفی دیدگاه و سپس نقود آن خوایود پرداخو      رو اب دید، با زیرساخ  فلسفه اسالمی بررسی کند  از ای  می 

شناسوی بوه ادبیوات:     شود که عبارتند از: از زبان گانه وی بناگااری می روش در ای  جستار تحلیلی اس  و بر آثار سه
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یر شناسی ادبیات امید اس  ندارنده بتواند در مسو  شناسی در مطالعات ادب فارسی آشنایی با نشانه شعر آشنایی با زبان
انرا  و با تکیه بر تحلیل فلسفی به دریاف  درس  اندیشه ایشان نائل آید  توجّه به ای  نکته ضروری اس  کوه در  

رونود  آنهوه بورای     ای  جستار دو مفهوم زبان ادب و شعر گاه در معنایی متمایز از یم و گاه در یک معنا به کوار موی  
تور یعنوی زبوان     ا به دلیل آنکه ای  تمایز در ضم  یک اصطالح کلّیندارنده ایمیّ  دارد تمایز شعر از ناشعر اس ، امّ

رو یر از گاه،  کند  از ای  وجو می آید، ناگزیر س   را در تمایز بی  زبان ادب و زبان خودکار جس  ادب به دس  می
 روند که الزم اس  م اطب محترم بدان آگاه باشد  شعر و زبان ادب در معنایی یکسان به کار می

اش تالش نموده یک مسئله را پاسخ دیود: فاصوله    یشه صفوی بر یک بنیان باقی نمانده اس   او در مطالعات ادبیاند
میان زبان ادب و زبان خودکار کجا اس ؟ منظور از زبان ادب، فرمی از زبان اس  که در قلمرو ادبیوات شوامل انووا     

زبان خودکار یم زبان روزمره و متوداولی اسو  کوه موردم      رود  شعر، داستان، رمان، قطعه ادبی و نظایر آن به کار می
گیوری کنویم بوا دو دوره     برند  اگر ب واییم اندیشه او را در مطالعات ادبوی پوی   برای ارتباط با یمدیدر از آن بهره می

 مواجه خواییم شد  دوره ن س  که یقی  داشته مرز مش ری میان زبان ادب و زبان خودکار وجود دارد و دوره دوم
را نقطه تمایز قرار داده اسو   در دوره ن سو ، او از   « گریزی واقعی »که از چنی  باوری دس  برداشته، با امّا و اگرْ 

(  50 -60آ: 1394دانسوتند    را فرایند تمایزب ش میان دو زبان موی  سازی برجستهگیرد که  گرایان روس الدو می شکل
انود   یوایی  شود     ای  فرایندیا یمان یق فرایندیایی به زبان ادب مبدل میبر مبنای ای  دیدگاه، زبان خودکار     از طر»

از »( وی مدتی بر ای  باور زیسته و جلد ن سو   77ب: 1394«   شوند زدایی از زبان خودکار منتهی می که به آشنایی
 یده اس :را یم بر اساس آن نوشته، امّا نهایتاً ای  دستداه را ناکارآمد د« شناسی  به ادبیات زبان
کورد کوه    شناسی به ادبیات[ شرایط سنی و شور و حال دانشجویی ایجاب موی  به یندام ندارش جلد ن س  ]از زبان»

شده را بپایرم و بر صوح  آرای اشکلوفسوکی و دیدوران     با قاطعی ، قطعی  مرز، میان زبان خودکار و زبان برجسته
 (32آ: 1394  «ییچ چیزی قطعی نیس  توانم بدویم که تأکید کنم، امّا امروز با قاطعی  می

گرایان روس را به دس  آورد، ولی پس از کشف نواتوانی   اش تایید شکل توانسته با دیدگاه پیشی  وی معتقد اس  می
ای  دستداه در توجیه تمایز بی  دو زبان، آن را ریا کرده اس   به گفته خوودش، او حتّوی نتوانسوته در عوی  داشوت       

 = ینجارگریزی( را بیابد که اختراص به زبوان ادب داشوته باشود و     سازی برجسته، شدردی از یای حجیم ادبی داده
آنهوه  »دیده جز آنکه  در زبان خودکار سراغی از آن نباشد  پس بی  دو زبان در به کارگیری شدردیا ییچ تمایزی نمی

؛ 78ب: 1394«  بوریم  [ به کوار موی  در زبان خودکار وجود دارد، برای رسیدن به ید  دیدری ]که آفرینش ادبی باشد
چگونه ممکنن اسنت کنه از    خورد:  (  با ای  حال، ینوز پرسش کانونی او در ذینش جوالن می68آ: 1394نیز ر ک 

 (  79ب: 1394  رساند؟ ها در نظام زبان خودکار، دریابیم که متنْ ما را به زبان ادب می طریق کاربرد همان نشانه
آشونایی بوا   جلود دوم آغواز و بوا     شناسوی بوه ادبیوات    از زبانیابد  ای  دوره که با کتاب  در دوره دوم، او پاسخ را می

گیرد، در عی  امّا و اگریا رییاف  جدیدی به شناخ  شعر و تمایز آن با زبوان ادب بواز    پایان می شناسی ادبیات نشانه
کند  یور چنود در ایو      از آن یاد می« یگریز واقعی »که صفوی عمدتاً با عنوان « ارجا  به جهان ممک »کند؛ یعنی  می

شود فهمید که او از معرفی وجه تمایز زبان ادب و خودکارْ به سم   دوره یمْ باز یک روند ثابتی وجود ندارد، امّا می
 اگر  کند، ولی با امّا و  تشریح کامل آن حرک  می

به جهان واقع و سر دیدرش به جهان ت یّول  بیند که یک سرش  صفوی ابتداءً زبان را متغیر و متحرک بر پیوستاری می
شود، از واقعیو  دورتور    شود  وضعی  زبان در ای  پیوستار چنان اس  که یرچه به جهان ت یّل نزدیک می منتهی می

کند و به عکس، نزدیک شدن به جهان واقع، دوری از جهان  گردد و از نقش ارجاعی به نقش ادبی گرایش پیدا می می
کنود، شوالوده شوعر را     نشوینی عمول موی    که بر دو محور جانشینی و یمگریزی  واقعی شود  فرایند  ت یّل را سبب می

 دید: می تشکیل 
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نامیده شده و شالوده شعر بوه  « گریزی واقعی »جهان خارج اس  که « مرداق»زبانی از « مدلول»یمی  فاصله گرفت  »
 (159آ: 1394  « آید حساب می
بودن نقش زبان بدی  معنا اس  که زبان کارکرد دیدری جز ارجاعی بودن پیودا کورده   گریز بودن شعر و ادبی  واقعی 

وجو شوند، بلکه باید در جهان خیال یا بوه تعبیور صوفوی جهوان      یا جس  و قرار نیس ، مدالیل آن در جهان واقعی 
د کوه در نموودار زیور    آینو  یا بود  ای  نقش جدید از طریق ابزاریای آفرینش شعر به دس  موی  ممک  به دنبال مدلول

 اند: نشان داده شده
 

 کند: گریز نموده، به زبان ادب مبدل می ابزاریای آفرینش به سان دستدایی اس  که زبان را واقعی 

 
یوا   بندی نشانه اش بیان خود او اس ؛ چرا که ترکیب و شکل ندرد دلیل گریزی می اینکه ادعا که او با تردید به واقعی 

( کووه فراینوودی جوودا از 425: 1391را یووم جووزو م ترووات زبووان ادب آورده   یووای خوواص ژهواو بووه کووار بووردن 
جوا ایو     گاارد  افزون به اینکه جابوه  گریزی را به مثابه خریره شعر باقی می اند، امّا نهایتاً تنها واقعی  گریزی واقعی 

 ب(1394کند   ر ک  ویژگی را یم به عنوان نظر پایانی قلمداد نمی
گوار  »یا به جهان ت یّل یا جهان ممک  اس  و یمی     نظر، ویژگی یر شعر گریز/گار از جهان واقعی بر اساس ای

( البته چنوان نیسو  کوه    403: 1391  « یا برایمان جالب اس  یا به جهان ممکنی دور از ای  واقعی  از جهان واقعی 
ای  ر، حتّی در زبوان علوم یوم بوا چنوی  پدیوده      زبان خودکار از ای  ویژگی تهی باشد؛ چرا که نه تنها در زبان خودکا

 آورد  به ای  دو نمونه دق  کنید:   مواجهیم؛ و یمی  عامل امّا و اگریا را پیش می
انود، انووا     حیواناتی که از نظر امکان یادگیری زبان انسان، بیش از یمه مورد مطالعوه قورار گرفتوه    (1 

توری  موجوودات بوه     بنودی تکواملی، نزدیوک    یا از نظور رده  یا یستند  از آنجایی که میمون میمون
یا یستند، و با توجّه به اینکه در تحقیقات آزمایشدایی، توانایی تجریود، حول مسوئله و بوه      انسان

دیند، منطقی اس  که ترور شود، بورای   می طور کلّی واکنش کردن در برابر نماد را از خود نشان 
 شتری دارند یادگیری زبان انسان، از حیوانات دیدر استعداد بی

 ابزاریای آفرینش شعر

 کایی نوشتاری قاعده

 کایی سبکی قاعده

 کایی واژگانی قاعده

 نیکایی زما قاعده

 کایی معنایی قاعده
 بر حسب انت اب

 بر حسب ترکیب

 استعاره تشبیه 

 ایهام

 پارادوکس
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   1محمدرضا باطنی
 

غبار، در اندش  قودرت شواه    ی بواسحقی، درخشان و بی در روزیایی که شیراز مثل خاتم فیروزه (2 
گارانید و شاید بوا پادشواه اینجوو چنودان تفواوت       شیخ تاللو داش ، حاف  روزیای جوانی را می

بواسحق، حکمران محبووب  برد و شاه ا سنی نداش   شیراز پرغوغا در سکوت و آرامش به سر می
شهر نیز که مدعیان را از میدان به در کرده بود، جز از جانب امیر یوزد، محموود مظفور، دلندرانوی     
نداش   با ای  یمه، جوانی و شادخواری، خاصه در یوای سکراندیز لطیف شیراز، ایو  دلندرانوی   

 را یم از خاطر او برده بود  
 2کوب  عبدالحسی  زرّی 
یوای علموی بوه دسو       داند که قرار اس  اطالعات و داده ( را متعلق به گونه علمی می2( و  1ونه  صفوی یر دو نم

( 2ماند، اموا نمونوه     برد و به زبان علم وفادار می ( ییچ واژه عاطفی به کار نمی1دیند، امّا با دو زبان متفاوت  نمونه  
یایی که کم یوم نیسوتند، امکوان     س با وجود چنی  نمونهشود  پ گیرد و به زبان ادب نزدیک می از زبان علم فاصله می

توان با وجود آنکه زبوان   (  حال، چدونه می292ب: 1394رود   ترسیم مرز قطعی بی  زبان علم و زبان ادب از بی  می
شعر بازشناسیم؟ پاسخ در نو  ارجاعی اس  کوه زبوان ادب    در یمه جا آمی ته به شدردیای ادبی اس ، شعر را از نه

 مقابل زبان خودکار دارد:  در
موان بوه درک    یوای اطورا    گردد تا ما در جهان ممک  دیدری غیر از جهوان واقعیو    گریزی سبب می فرایند واقعی »

گریزی در زبان خودکوار، بوه درک مطلبوی در یوک جهوان ممکو         برسیم  ای  یمه در شرایطی اس  که ما با واقعی 
گریوزی در زبوان    گردیم، در حالی که وقتی ای  واقعیو   مان باز می ای اطرا ی رسیم، ولی مجدداً به جهان واقعی  می

 یموان،   « موانیم  کنیم و در یمان جهان ممک  باقی می ادب صورت پایرفته باشد، ما به جهان ممک  دیدری گار می
287  ) 

گریزی به سان یوک فراینود    اند که یر دو از واقعی  بر اساس گفته باال، زبان ادب و زبان خودکار در ای  وجه مشترک
گردد،  یا باز می کنند، با ای  تفاوت که زبان خودکار پس از ارجا  به جهان ممک ، دوباره به جهان واقعی  استفاده می

شود  ایو  بوه نوو      اش فقط به جهان ممک  اس  و بازگشتی ندارد  پسْ از زبان خودکار جدا می امّا زبان ادب ارجا 
توانم نتیجه بدیرم که صوفوی ارجوا     ( در نهای  می81گردد   یمان،  یا در یر دو زبان باز می انت اب و ترکیب نشانه

دانود  یوا بور اسواس      گریزی را وجه تمایز زبان ادب از زبوان خودکوار موی    به جهان ممک  از طریق ابزاریای واقعی 
نوشتاری اسنت کنه در قا نب نظنام      زبان ادب، هر گفتار یا»توانم زبان ادب را چنی  تعریف کنم:  یای او می گفته

 «   شناختی، مخاطب را از طریق ابزارهای آفرینش شعر به جهان ممکن ارجاع دهد و باز نگرداند نشانه
 

 جهان ممکن
شوود  فعوالً بوه     یا کوه از طریوق زبوان ادب آفریوده موی      در مفهوم ساده، جهانی اس  جز جهان واقعی  جهان ممکن

شناسی به کوار   ارم، مهم آن اس  که صفوی به خوبی آن را از منطق گرفته، در نشانهتبارشناسی ای  اصطالح کاری ند
 برد  ای  مثال از او اس :   می

خشایارشا در ای  فکر بود که پس از فتح یونان به مرکز اروپا بتازد و سرزمی  نواپلئون را یوم بوه     (3 
 ( 80زیر سلطه خود ببرد   یمان، 

                                                           
1
 291ب: 1394نقل از صفوی:   
2
 292یمان،   
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پوایر اسو  و    اروپا بوده و نه ش ری به نام ناپلئون، درک ای  جمله برای ما امکان با آنکه در دوره خشایارشاه نه نام
دیویم   می سازیم و خشایارشاه را در آنجا قرار  مان می یای پیشی  ای  به واسطه جهان ممکنی اس  که ما بر اساس داده

 آورد   رر  در میکند و سرزمینی را که امروز نام آن فرانسه اس ، به ت که به نواحی غرب حمله می
 گردند نه واقعی :  اند، به جهان ممک  باز می یای زیر یم که از زبان خودکار برگفته نمونه

 دردت به جونم (4 
 خورم  ام که بکنی، ماکارونی نمی تکه تکه (5 
 (80 -81کرد به سقف   یمان،  متر بلندتر بود، سرش گیر می اگر مهرداد ده سانتی (6 
شود، بلکه به جهوانی متتروو ر بواز     یا مربوط نمی اتفاق ترویر شده، به جهان واقعی  (6( و  5(،  4در یر سه مورد  

بینویم   متر بیشتر در آن موی  سازیم و به فرضْ مهرداد را با قامتی ده سانتی یایمان آن را می گردد که ما بر اساس داده می
چاقو کنار سفره ریزریز کرده و ماکوارونی   بینیم که مادرش او را با که سرش به سقف گیر کرده اس   یا کودکی را می

 ن ورده باقی مانده اس     سهم او یم دس 
آنهه برای صفوی درباره جهان ممک  ایمیّ  داشته، نحوه درک آن اس   وی فرایند فهم جهوان ممکو  را از طریوق    

گیرد  به نام جمله صورت می داند  به باور او أوالً: درک انسان در قالب واحدی میسر می Cو  A ،Bگانه  یای سه باف 
شود  و ثالثاً: یر کس در قلمرو زبان با سه الیوه از بافو     یای بافتی فهمیده می ( ثانیاً: یر مت  از طریق الیه91 یمان، 

دینود، در   موی  زبانی را تشکیل  یا، باف  درون شوند  ای  الیه نامیده می Cو  A ،Bجملدانی روبرو اس  که به ترتیب 
یوا   گیرد  یر کدام از ایو  الیوه   در آن شکل می Aشود که الیه  زبانی که به محیط پیرامونی اطالق می برون مقابلِ باف 
توری  اسو   جمالتوی کوه در      درونوی  Cتری  و الیوه   بیرونی Aاند  الیه  یا را در خود جای داده ای از جمله مجموعه

ند و ما برای فهم آن، به ناچار به دو الیوه زیوری  مراجعوه    دی می را تشکیل  Aروند الیه  گفتاریا یا نوشتاریا به کار می
 شود:   ( چدوندی ای  فرایند روش  می7( در نمونه  95 -96کنیم   یمان،  را معنا می Aمی کنیم و با کمک آنها الیه 

 خوایند پاسخ گف  سالم  را نمی (7 

 سریا در گریبان اس    
   کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفت  و دیدار یاران را

 نده جز پیش پا را دید، نتواند  
 که ره تاریک و لغزان اس    

 اخوان ثالث
مورداد   28ای  شعر را اخووان ثالوث پوس از کودتوای     »دانیم که  می -و به یر دلیلی– C( بر اساس باف  7در نمونه  
شوعر اعتراضوی    و       پوس آن را بوه عنووان   « پس از ای  کودتا خفقان شدیدی ایوران را فراگرفو   »و « سروده اس 

تواند تابستان یم باشد،  کنیم که شاعر به خفقان آن دوره و روزگاری اشاره دارد که حتّی می کودتای یاد شده تلقی می
توان پیاده کرد و نتیجوه گرفو  کوه     ( یم می6( تا  3یای   ندریم  یمی  فرایند را درباره نمونه امّا آن دوره را سرد می

 اند     یای بافتی اس  که در ذی  ما جا گرفته اس الیهدرک ما از جهان ممک  بر اس
 

 نقد نظریه
 شناسی نظریه روش .1
شناسی قلمرویایی یستند که صفوی بر اساس آنها ادبیات را کوانون توجّوه خوود قورار      شناسی و نشانه یای زبان دانش

ه یوا روابطوی بوه یوم مربووط      زبان دستداه یا نظامی از اجزائی اس  که بر حسب رابطو »یا  داده اس   طبق ای  دانش
یای زبانی یستند  نشانه زبوان پیونودی اسو ْ     گیرند نشانه ( اجزائی که درون ای  دستداه قرار می50: 1391«   اند شده
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یای دیدر باشد  در ای  صورت نشانه ارزش پیدا  زبانی به شرط آنکه در تقابل با نشانه« مدلول»و یک « دالّ»میان یک 
 اند:   یا حتّی آنهایی یم که در غیر نظام زبانی یستند، قراردادی ( یمه نشانه344کند   یمان،  می
یای قراردادی اسو   مو  اول    ای غیرقراردادی نیس  و درک انسان مبتنی بر نشانه کم به اعتقاد م ، ییچ نشانه دس »

ه حرارت باالی بدن به معنوی  اش بفهمم او کیس   م  اول باید یاد بدیریم ک باید کسی را دیده باشم تا با دیدن عکس
 (351: 1391  « برسم« تب»تب اس ، تا با تش یگ ای  حرارت غیرطبیعی به درک 

شوود    شناسی تلقی موی  دیند، مطالعه زبان نوعی دانش نشانه می یای زبانی واحدیای نظام را تشکیل  رو که نشانه از آن
ای زبان نیس    ای ادبیات جدای از نظام نشانه ظام نشانه( ادبیات یم داخل در یمی  نظام اس ؛ چرا که ن352 یمان، 

روند  بنابرای  ای  دو با یم پیوند دارنود، یور    یمه شدردیایی که در آفرینش ادبی وجود دارند، در زبان نیز به کار می
 چند از یمدیدر متمایزند:

غلط اس   ای  که ترور کنیم، شودردیایی  ای زبان جدا اس ،  ای ادبیات از نظام نشانه ای  که ترور کنیم نظام نشانه»
یابند، غلط اسو   امّوا ایو  کوه تروور کنویم، جهوان تعبیور          که در آفرینش ادبیات وجود دارد که در زبان کاربرد نمی

 (68ب: 1394  « یای زبان متفاوت اس ، حر  درستی اس  یای ادبیات با جهان تعبیر نشانه نشانه
گیرد، یر چند برخی از شودردیای ادبوی    شناسی پی می جستار را در قلمرو نشانه با ای  کبرای کلّی صفوی مسئله ای 

 شناسی بررسیده اس   یای آوایی را در زبان کایی مربوط به قاعده
 

 های نظریه رخنه .2
 تحویل ادبیات به زبان .2.1

را در حالو  تعلیوق    یای انسوانی آن  کند و جنبه ایْ با زبان به گونه مکانیکی برخورد می خوانش سوسور از نظام نشانه
ای درباره زبان به مثابه یک دستداه ارتباطی پایرفتنی باشد، امّا در قلمورو ادبیوات بوه     دید  شاید چنی  مطالعه می قرار 

شود  ای  نکته پوایرفتنی اسو  کوه     ندری و کایش ادبیات به زبان می یای انسانی سبب تحویلی تعلیق درآوردن جنبه
 1شان پیوند برقرار اس ، ولی با تمسک به گفته صوفوی  گیرد و از ای  جه  میان کل میزبان ادب در زبان خودکار ش

ای زبوان   شود با آن نسبتی که در نظوام نشوانه   ای ادبیات ایجاد می باید گف ْ نسبتی که بی  دالّ و مدلول در نظام نشانه
یوای عواطفی    شویم یموه جنبوه   دیک میوجود دارد، متفاوت اس   در زبان خودکار به ویژه زمانی که به زبان علم نز

شود  شوند تا دالّ زبانی یمان مدلول علم را نشاندری کند  امّا در زبان خودکار ای  جنبه تقوی  می یا، تعلیق می نشانه
 توان یر سه نظام را با یک ترازو سنجید  رسد  با ای  فرض نمی و در زبان ادب به اوج خود می

توانیم نقش آن را  ی ادبیاتْ عنرری دیدری به جز دالّ و مدلول فعّال اس  و ما یم نمیا تر آنکه در نظام نشانه روش 
ای زبوان را معوی     نادیده بدیریم: قوه خیال  حضور و عدم حضور ای  قوه اس  که عاطفی بودن یا نبودن نظام نشوانه 

یا یمانند ریاضوی و منطوق    از دانش تری  حد حضور را دارد تا جایی که در برخی کند  ای  قوه در زبان علم پایی  می
کنود  یور نشوانه ادبوی بوا عبوور از گوارگاه خیوال          تری  نقش را بازی موی  رسد، ولی در زبان ادب پررنگ به صفر می
شود زبان ادب را از یک  بافی به نظر برسد، امّا واقعی  آن اس  که نمی کند  شاید ای  گفتارْ نوعی فلسفه نشاندری می

 ه باید زوایای دیدر آن را یم در نظر گرف    جنبه ندریس ، بلک
البتّه معنای مد نظر در اینجا غیر از نقش عاطفی زبان اس   در نقش عاطفیْ پیام معطو  بوه فرسوتنده اسو   اگور در     

ای  جمله معطو  به مو  فرسوتنده   «  ب شکی شانس»ام گرفته باشد، داد خوایم زد:  ترافیک گیر کرده باشم و حرص
(  شاید یوم بسویاری از شوعریا یموی  ویژگوی را دارنود و       73ب: 1394کند  ر ک  عاطفی مرا بیان میاس  و حال  

 کنند، ولی آنهه مد نظر پژویش حاضر اس ، ناظر به نقش ادبی اس     افزون به نقش ادبی، نقش عاطفی یم ایفا می

                                                           
1
 یای زبان متفاوت اس ، حر  درستی اس   یای ادبیات با جهان تعبیر نشانه ]اینکه[ جهان تعبیر نشانه  
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اندارد  در فرایند ارتباط  رایند ادراکی میذکر ای  نکته در یمی  آغاز نقد ضروری اس  که ندارنده، فرایند ارتباط را ف
 اند: شش عامل دخیل

 

  یمان(                                                                                    
دینود  فرسوتنده پیوامی را بوا یوک موضوو         می یر کدام از اینها عنرری یستندْ در کنار یم که فرایند ادراک را شکل 

پیام را دریابد  اینکوه پیوام   رود  فرستد  از گیرنده انتظار می معی ، در مجموعه رمزگان از مجرای ارتباطی به گیرنده می
کوه   1گانه یای شش به کدام یک از ای  عناصر معطو  شود و زبان چه نقشی را بدیرد، تفاوتی ندارد  یر کدام از نقش

انود و   دید  پس فرستنده و گیرنده به مثابه یوک کنشودر ادراک در دو سووی ارتبواط ایسوتاده      می باشد یک ادراک رخ 
یای زبان، نقش دو طر   یند، معنایی جز ادراک ندارد  با فرض ای  و بر پایه یر کدام از نقشاساساً ارتباط در ای  فرا
مانند  برای نمونه، اگر در خانه باشم و بر اثر صدایِ  کند و آن دو فقط گیرنده و فرستنده باقی نمی ارتباط یم تغییر می

کند و پیرو آنْ مو  فرسوتنده یوم نقشوی      رغیبی پیدا می، زبان، نقش ت«کمی آرامتر، سرم رف »یا، فریاد بزنم  زیادِ بهه
العمول نشوان    انتظار دارم در مقابل آن جمله عکس -فرزندان–کنم  در نتیجه و به درستی از گیرندگان  آمرانه بازی می
  بوه  دیود  موی  کند و فرمان م /پدر را انجوام   وگو کنند  گیرنده در اینجا نقش مامور را بازی می تر گف  دیند و آیسته

یمی  سنجه، در نقش ادبی یم ای  نقش بازی کردن بی  فرسوتنده و گیرنوده بور مبنوای درک پیوام، ضوروری اسو          
پایری را بوه خووبی    روند گیرنده بتواند با درک جمله، نقش تحریک فرستنده در اینجا نقش تحریکی دارد و انتظار می

 ایفا کند  صفوی به خوبی به ای  نکته اشاره کرده اس :
را به کوار  « فروش درودم به آن مرد سندک»ای نظیر  اگر شما وارد نانوایی شوید و به جای کاربرد متداول زبان، جمله»

پرسی کنود  آنهوا    ببرید، محال اس  بتوانید انتظار داشته باشید که شاطر یا خمیرگیر، مثل یمیشه با شما سالم و احوال
یوایی   ند، ولی بعید اس  ای  پیام شوما را بوه حسواب یکوی ازجملوه     تان ب ندند یا تعجب کن ممک  اس  از نو  پیام

 (75 یمان،  «برند بداارند که یر روز به کار می
دید  غرض مشتری جلوب توجّوه شواطر/خمیرگیر     می ای  س  ْ فرایند ادراکی بی  مشتری و شاطر/خمیرگیر را نشان 

 شود    میپایر  اس  و با ایجاد نقش ادبی برای زبان، جلب توجّه امکان
باید بدویم در نقش  2با پایرش ادراکی بودن فرایند ارتباط و پایرش تنو  قوای ادراکی انسان بر معیار فلسفه اسالمی

دانم  در دو سووی پیوام،    دار گیرندگی و فرستندگی می سینا، قوه مت یله را عهده ادبی، قوه خیال یا به زبان فارابی و اب 

                                                           
1
( 72 -75ب: 1394های عاطفی، ترغیبی، همدلی، فرازبانی، ارجاعی و ادبی. ) نقش    

2
شناسی و فلسفه  ل توضیح چدوندی ارتباط بی  دانش نشانهخیزد  اینجا مجا البتّه ای  توضیح را باید بدیم که نقد م  از خاستداه فلسفه اسالمی برمی  

اند، مایی   زبانی کنند  در فلسفه اسالمی قوای ادراکی به تفریل بررسی شده توانند یم شان می یا به دلیل یوی  جمعی اسالمی نیس ، امّا به نظرم دانش

 که  از آغاز تاریخ فلسفه اسالمی تا کنون مورد توجّه بوده اس   شان به یم و چدوندی فهم آنها از جهان خارج موضوعاتی یستند آنها، نسب 

 فرستنده گیرنده

 موضو  پیام

 پیام

 مجرای ارتباطی

 رمزگان
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یم گیرنده  به عبارت دیدر فرستنده، محرک اسو  و قووه خیوال، بسوتر ادراکوی کوه       قوه مت یله یم فرستنده اس  و 
 دید:   می شود  صفوی باز یم به ای  نکته به خوبی توجّه  پایر منجر می نتیجتاً به پاسخ مناسب گیرنده، یعنی تحریک

ا شنیدن ای  جملوه، نوه بوه معنوی     را تولید کنم  شما ب« میرم تا زنده بمانم یزار بار می»ای نظیر  م  جمله»فرض کنید »
ی  یابد، ینری اس  کوه فرسوتنده   آنهه اینجا ایمیّ  می«  زنده ماندن»و نه به « مردن»کنید نه به معنی  توجّه می« یزار»

  یمان( «پیام در آفرینش ای  پیام به خرج داده اس 
فرستنده پیام در آفرینش ای  پیام به خرج  یابد، ینری اس  که آنهه ایمیّ  می»تعبیر او در پایان بند فوق دقیق اس : 

گواارد   واژه ینر در ای  تفسیر معنادار اس   وی به ناگاه ادراک عقالنی و یر نو  ادراک دیدر را کنار موی  « داده اس 
خواید از رخداد خارجی خبر دید و نه اینکه گیرنوده را بوه    کند؛ چرا که فرستنده نه می و ادراک ینری را برجسته می

  ایو  فراینود   1اش را به س   جلب کنود  خواید او را براندیزد و توجّه ی وادارد و یا با خود یمدل سازد، بلکه میکار
شود، ناشی از قوه ادراکی مت یله اس   دخال  ایو  قووه    ادراکی که منجر به براندی ت  م اطب و توجّه او به پیام می

اندیزد  بوه نظور    یایی که حاوی ای  نقش یستند بر می ر مقابل پیامدر فرایند ادراکِ نقشِ ادبی زبان، حساسی  ما را د
شناسوی   ای را بار دیدر بررسید و نقش قوای ادراکی و شاید تحریکی را در نشوانه  رسد از ای  جنبه باید نظام نشانه می

موا را بوا ندواه     یوا،  شوناختی نشوانه   یوای انسوان   دخال  داد  نداه مکانیکی به زبان و به ویژه زبان ادب و حا  جنبوه 
 کنند   ندر روبرو می تحویلی

یوا را از یمودیدر    العمل یکسانی نداریم و به صورت شوهودی موت    یا عکس ما به عنوان جنبنده متدرِک در برابر زبان
 یای زیر دق  کنید:   دییم  به نمونه می مان را بر اساس آن نشان  العمل دییم و عکس می تش یگ 

ییچ چون و چند، نامه ورجاوند و بی مانند فرینگ ایران اس ؛  گمان، بی ییچ گزافه و شاینامه، بی (1 
یوا، دموان و رموان، سوترس و سوهمدی ،       یای یوزاره  ناپدید که خیزابه دریایی اس  توفنده و کران

خیزنود؛   یای تاریخ برمی یایی که از ژرفا، از تاریکی غلتند؛ خیزابه بشکوه چون کوه، بر یکدیدر می
یوای موا را بوه اکنونموان بپیوندنود و       نوردند؛ توا گاشوته   یای زمان را در می پهنه آورند؛ سر بر می

 یا    اکنونمان را به آینده
  کزازی، آب و آیینه( 

یوای داده   ای یا م ابراتی یا حامل یای رایانه یای دیدری را از سامانه یر کس به طور غیرمجاز داده (2 
د، به حسب شش ماه تا دو سال جوزای نقودی از   حا  یا ت ریب یا ت یّل یا غیرقابل پردازش کن

 ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا یر دو مجازات محکوم خواید شد 
  میرمحمدصادقی، جرایم علیه امنی  و آسایش عمومی(

از کنود و فراتور    اش ما را به خود جواب موی   شده فهمیم که زبان برجسته ( ادراک خیالی  داریم و می8در برابر نمونه  
دانیم یود  پیوام    ( ادراک عقالنی داریم نه خیالی   می9کند، امّا در برابر نمونه   موضو ، مت  خود را بر ما تحمیل می

یای زیور   یا و جزای آنها اس  و نه بیشتر  پس تأکید بر خود پیام نیس   حتّی درباره جمله ارائه اطالعاتی درباره جرم
 دییم:  نیز رفتار یکسانی نشان نمی

 شه به تو زد  رو نمی یای محرمانه ضولی به تو نیومده  حر ف (3 
  ناتور دش (

 بلور، بلور، جانمی، یک پارچه نور، حاال بیا! (4 

                                                           
1
اند که شعر کارکرد ت ییلی دارد  منظورشان آن اس  که م اطب پس از شنیدن شعر و گونه بیانی آن،  فیلسوفان مسلمان به ای  نکته توجّه داده  

م اطب آن را « عسل تلخ اس  »گریزد  برای مثال اگر به زبان ساده بدویند:  کند و یا از آن می دید و چیزی را طلب می می العمل تحریکی نشان  عکس

؛ 266: 1، 1408ورزد   فارابی،  شود و از خوردن عسل امتنا  می پایرد، امّا اگر به زبان شعر یمی  معنا را ابراز کنند، ش گ دچار ت ییل/تحریک می نمی

 (207: 1، 1373بغدادی، 
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  شویر آیوخانم(
 چله تابستان یوا اطوار درآورده! (5 

  سال بلوا(
 تونم یمه چی رو براتون تعریف کنم  ذاری  می به یر حال چون اسم مستعار می (6 

  اسباب خوشب تی(
( پیوام خوود را بور گیرنوده تحمیول      11( و به ویژه  12( نقش پیام ارجاعی اس ، امّا در نمونه  13( و  10نمونه  در 
کند  حال اگر فضای تحریکی پیام تقوی  شود و تحمیل بیشتری از جانب پیام داشوته باشویم حضوور قووه خیوال       می

 بیشتر دیده خواید شد: 
 رشته تسبیح اگر بدسس  معاورم بدار (7 

 م اندر دام  ساقی سیمی  ساق بود دست
  دیوان حاف (
 روسری سر ک  و مداار که در حومه شهر   (8 

 مردگان شایعه سازند که محشر شده اس 
شوده و شودردیای    دانم با آنْ زبان برجسوته  گاارم، امّا می نام می ( را بی15( شعری از حاف  اس  و نمونه  14نمونه  

عرش کیس ، خود را بر ما تحمیل خواید کرد  حسی که از ای  دو نمونه داریوم  اش حتّی اگر ندانیم شا آفرینش ادبی
گوردد، ولوی بایود بودانیم ایو        یای پیش نداریم  شاید کسی بدوید ای ْ به انوا  شدردیا باز موی  کدام از نمونه در ییچ

ب شوی از وجوود مو ِ     کنود و در  گیرند و پیام از طریق شدردیا تغییور پیودا موی    شدردیا در فرایند ادراک صورت می
 ( نسب  به آن فقیراند    13( یا  9گاارد که فرضاً نمونه   گیرنده تأثیری می

شود، ای  زبانْ از قلمرو علوم جودا شوود؛     گیری زبان ادب سبب می لحاظ قوه ادراکی خیال/مت یله به مثابه بستر شکل
ایسوتند  در   مثابه دو متفکّر در دو سوی ارتباط می گیرد و فرستنده و گیرنده به زیرا زبان علم بر بستر اندیشه شکل می

  در زبان خودکار نیز چنی  اس ، امّا در  1«به واقعیتی در جهان خارج ارجا  داده شود»یا  رود پیام زبان علم انتظار می
رجوا   یای ممکو  ا  گیرد و به جهان یا برمی زبان ادب چنی  نیس   شدردیای آفرینش ادبی، مت  را از جهان واقعی 

روند، ما انتظار نداریم به حدی باشند که توجّوه گیرنوده    دیند  یر چند ای  شدردیا گاه در زبان علم یم به کار می می 
 یا بازماند    معطو  به پیام گردد و از ارجا  به واقعی 

را یم در نظر گرف   بستر قوای ادراکی پیامگانه باال، بایس   نتیجه آنکه در تحلیل فرایند ارتباط، به جز عناصر شش
و بر اساس آن، ید  ارتباط را به عنوان عنرر یفتم بدان افزود  در پی ای ، اگر صورت نشانه یم تغییر داده شوود و  

  بورای نمونوه اگور    2یابد که یود  ارتبواط مشو گ باشود     اش غیرمعمول شود، زمانی درک ادبی آن امکان می شکل
 بنویسد:« رنشی  در دره سقوط کرددیشب اتوبوسی با سی س»ای به جای  نویسنده

 دیشب 
 اتوبوسی

 با سی سرنیش 
 در دره 

                                                           
1
 75ب، 1394صفوی،   
2
دیند  می واژگان بار و معنای اخباری خود را از دس  »شود؛ چرا که  کوی  تقطیع را فرایندی دانسته که با آن زبان خودکار به زبان شعر مبدل می ژان  

ییر معنا یا را سبب تغ تغییر در صورت نشانه -حتماً با تاسی از کوی –( صفوی یم 331: 1378 نقل از بابک احمدی، «  یابند و معنایی شاعرانه می

( او ای  تغییر را 229ب: 1394دید به جای درک اخباری یک گزاره به درک شعری از آن نائل شوند    می انداشته اس ؛ تغییری که به م اطب امکان 

 (469آ: 1394داند    کایی نوشتاری می قاعده
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 سقوط  
 ک  
 ر     
 (229ب: 1394د                                     

یعنوی چوه؟ چورا    »یا را ن وایم فهمید و با خودم خوایم گف :  م  در یمان برخورد اول، ید  از ترکیب ای  نشانه
کنم؛ چرا که بر اسواس   ر اس ، روی آن تأمّل میای از یک کتاب شع امّا وقتی فهمیدم ای ، بریده«  ای  جوری نوشته!؟

 کند و قطعا از آن یدفی دارد   یا را چنی  ترکیب نمی دانم شاعر، از سر خود نشانه ام میCباف  
را « فرسوتنده »و « گیرنده»یای  دانیم و برای دو سم  آن عنوان ای دو سویه می به طور کلّی باید گف  اگر پیام را رابطه

گفتاریوای ناشوی از یوزل،     1کنیم  به یمی  دلیل اس  که اصولیان ، بر آگایانه بودن ای  رفتار تأکید میبریم به کار می
یا قردی ندارد  ایجاد پیام برای یوک   دانند؛ چرا که معتقدند گوینده از ای  گفته آلودگی و مستی را معنادار نمی خواب

کند، و گر نه واژگان در عی  معنی داشت ، معنوادار تلقوی    میگیرنده لزوماً با یک ید  یمراه اس  که پیام را معنادار 
تور   یای زبان به ویژه نقوش ادبوی را دقیوق    شوند  گنجاندن ید  به عنوان عنرر یفتمِ فرایندِ ارتباط، بررسی نقش نمی
دبوی پرییوز   ندرانه در بررسی نقوش ا  دید نقش قوه خیال در ای  فرایند دیده شده، از نداه تحویلی می کند و اجازه  می
 شود 

 
 فقدان معیار   .2.2

شود که ییچ تفواوتی از ایو     رو معتقد می داند و از ای  صفوی یمه شدردیای ادبی را در زبان خودکار یم جاری می
 جه  بی  دو زبان وجود ندارد:  

اندوار موا   توانم بیابم تا مدعی شوم م تگ زبان ادب اس  و در زبان خودکار کاربرد نودارد        ییچ شدردی را نمی»
کنیم ایو  اسو  کوه آنهوه در زبوان       گیریم و تنها کاری که می برای آفرینش مت  ادبی، از یمی  زبان خودکار بهره می

کوایی و   بریم      بنابرای  با وجود ای  کوه انووا  قاعوده    خودکار وجود دارد، برای رسیدن به ید  دیدری به کار می
توانم مدعی شوم که ما بوه کموک اینهوا     به وجودشان نیز قایلم، امروز دیدر نمیام و  بندی کرده یا را دسته افزایی قاعده

 (287ب: 1394  « رسیم  پس مسئله ینوز یم الینجل باقی مانده اس  به زبان ادب می
 :  گریزی واقعیتشود؛  آن وق ، برای حل مسئله به یک وجه تمایز بی  دو زبان معتقد می

یای اطرافمان به درک برسویم  ایو     در جهان ممک  دیدری غیر از جهان واقعی  گردد تا ما گریزی سبب می واقعی »
رسویم، ولوی    گریزی در زبان خودکار به درک مطلبی در یک جهان ممکو  موی   یمه در شرایطی اس  که ما با واقعی 

ادب صوورت   گریوزی در زبوان   گردیم، در حالی که وقتوی ایو  واقعیو     یای اطرافمان باز می مجدداً به جهان واقعی 
  یمان( « مانیم کنیم و در یمان جهان ممک  باقی می پایرفته باشد، ما به جهان ممک  دیدری گار می

                                                           
1
(، نزد 265و  91شناسی،  داند  نشانه نشینی و ترکیب می در گرو یمکه دکتر صفوی آن را باور دارد و آن را « معناداری»و « معنا دادن»تفکیک بی    

اند  معنی  یای اصول فقه ای  تفکیک را تح  عنوان تمایز بی  مدلول لغوی و مدلول تردیقی آورده رود  آنان در کتاب تر می اصولیان یک قدم یم پیش

ان یرگاه واژه و یا ترکیب حاصل از مجموعه آن را بشنوند یا ب وانند، به معنای دید  آن می یا رخ  دادن، معلول وضع و قراردادی اس  که بی  انسان

ام آن را  گویم و کناری برند، فارغ از اینکه ای  معنا به چه اندیزه و توسط چه کسی ایجاد شود  گاه یک جمله را در خواب می قراردادی آن پی می

رو  اند  از ای  یا با ید  پیشینی ترکیب نشده در ای  ترکیب نشانه«  روی! شاگردان  کلنجار می در خواب یم داری با»گوید:  شنود و فردا به م  می می

را به کار ببرم و دانشجویان « فردا امتحان دارید»ولی اگر م  در کالس جمله «  معنی دارند ولی معنادار نیستند»فقط معنای لغوی دارند یا به عبارت بهتر 

قرار نبود فردا امتحان »ام و یدفم آن اس  که فردا در کالس امتحان برگزار کنم، با زبان اعتراض خوایند گف :  آگایانه گفتهبدانند که م  ای  جمله را 

نامند  می« دالل  تردیقی»دید  اصولیان ای  را  می العمل نشان  ای  پیام با ید  و اندیزه پیشی  انت اب شده و نتیجتا م اطب در مقابل آن عکس«  باشد

 (282 -283: 3: 1410دانند   ر ک صدر،  می« معنادار»تنها در ای  صورت، پیام را و 
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گیریم که بر حسب سنّ  به فنون و صناعات زبان ادب نسوب  داده   ما در زبان خودکار از تمامی شدردیایی بهره می»
یوا را در   ی وسویعی از پیوام   کنویم و مجموعوه   ن گوار موی  یای اطرافما شدند  ما در زبان خودکار از جهان واقعی  می

کنیم  امّا در زبان خودکار ما دائماً در حوال رفو     مان درک می یای اطرا  یای واقعی  یای ممکنی غیر از جهان جهان
شکلی یای زبان را در زبان خودکار به  تر، ما نشانه یای ممک  یستیم  به عبارت ساده و آمد از جهان واقعی  به جهان

 (81 یمان،  « یا باقی بمانیم یای واقعی  کنیم که ساک  جهان انت اب و ترکیب می
یای دیدور   کند و به جهان یا دور می بینیم زبان خودکار یم به سان زبان ادب، ما را از جهان واقعی  گونه  که می یمان

گردانود  ویژگوی    یا باز موی  اره به جهان واقعی برد، امّا با زبان ادب ای  تفاوت را دارد که دوب یا می جز جهان واقعی 
پوایرد  البتّوه ایو ْ تموایز      یا صورت می اش در جهانی غیر از جهان واقعی  شعر و یر مت  ادبی آن اس  یمه اتفاقات

یا برویم و ادبی بودن یا نبودن آنها را به رخ بکشویم  شواید آثواری     توانیم با ای  سنجه به سراغ مت    می1درستی اس 
گریوز بوودن آن    م در ای  آزمون پاسخ مثب  بدیند  امّا پرسش اینجا اسو : معیوار سونجش یوک موت  در واقعیو       ی

ایوم؟ مو     گریزی اس ، به دغدعه اصلی پاسخ داده چیس ؟ آیا یمی  اندازه که ادعا بکنیم تفاوت دو زبان در واقعی 
یوای   نشان یمهون نمونوه  دیدر نیس ؟ اگر متنی بیگریز اس  و مت   توانم بفهمم یک مت  واقعی  ای می با چه نشانه

 ( دستمان برسد چه باید بکنیم؟ 17( و  16 
پنداشوتیم مو  و    البتّه میل دارم  پیش از آنکه س نان تو را بشنویم چنان ابله و گمراه بودیم که می» (8 

اموروز از   تو یر کدام در تنهایی یکی یستیم ولی یر دو بایم یکی نیستیم، بلکه دو تا یسوتیم  اموا  
تو آموختم که اگر م  و تو یر دو با یم دو تا باشیم یر یک از ما در تنهایی نیز باید دو تا باشود و  

  2« اگر یر یک از ما در تنهایی یکی باشد یر دو با یم نیز باید یکی باشیم
ه یوای ایشوان و بدورفتم ثقلوی  را بو      یای سر عاد و ثمود تهی پوسیده بر ت و   دیدیم در راه کله» (9 

یوا را از   یاس   پس ببریدم جوی ام و در آنجا خطوط ای گااشتم که م  ساخته افالک و در قاروره
 4 3«جدر آسمان

توانود حقیقو  را دربواره     گریزی تا چه میزان موی  اند یا به زبان علم تعلّق دارند؟ سنجه واقعی  آیا ای  دو نمونه، ادبی
رو باز  دید  از ای  کند، امّا معیاری برای ای  نشانه قرار نمی ا بیان میآنها روش  کند؟ دکتر صفوی تنها نشانه تفکیک ر

گریزی یموان شودردیایی اسو  کوه در آفورینش       یای واقعی  ماند  اگر کسی بدوید نشانه یم معیار ناکارآمد باقی می
کوه شودرد ادبوی    را بپوایرد؛ زیورا موا بوه دلیول آن     « شودرد ادبوی   گریوزی   واقعی »روند، باید دور  ادبی به کار می

گریزی را عامل تمایزب ش دانستیم  حوال مجبووریم شودرد ادبوی را      توانس  وجه امتیاز مت  ادبی باشد، واقعی  نمی
 عامل تمایز بدانیم  

اش در  بنودی  گریزی، بدون شوناخت  موت ، نویسونده آن و رده    رسد تش یگ دو مت  فوق با سنجه واقعی  به نظر می
نشان که در  یای بی توان ادعا کرد یمه مت  کار دشواری اس   گر چه به استقراء ناقگ، اما مییا  یا و نوشته میان گفته

کنند  تا زموانی کوه اطالعوات     گریزی خودشان را آشکار نمی آنها شدردیای ادبی یم خودنمایی کنند، با معیار واقعی 
  و ای  یموان بوه اصوطالح دور یرمنووتیکی     توان مدعی فهم آنها شد پیشینی درباره ای  دو نمونه به دس  نیاید، نمی

 گریزد: اس  که صفوی از آن می

                                                           
1
دانم، امّا شاید ب وایم جهان ممک  را با تفسیری خاص بپایرم که ای  جستار مجال آن  م  ارجا  به جهان ممک  را تفسیر مناسبی از زبان ادب می  

 نیس    
2
 302 -301افالطون، ییپیاس بزرس،   
3
 113: 1390رنامداریان، پو  
4
  ام تا ذی  م اطب در یمان ویله ن س  از راه ارجا ، به کشف مت  نائل نشود  م  به عمد دو آدرس باال را در پاورقی آورده  
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یابیم و آن ای  که اندار بسویاری از متوون را بوه     در چنی  شرایطی ما به پاس ی عجیب و حتّی مضحک دس  می»    
دعا کنویم کوه برخوی از    اند! اگر ای  حر  یم درس  باشد، و مثالً ا«ادبی»اند،  دانیم که به ما گفته می« ادبی»ای  دلیل 

ی موا حول    شووند، بواز یوم مسوئله     دانیم که در رشته ادب فارسوی تودریس موی    می« ادبی»متون را صرفاً به ای  دلیل 
یابیم کوه ایو     نشان در اختیارمان قرار گیرد، چدونه در می شود  مسئله ای  اس  که اگر متنی به صورت کامالً بی نمی
 (409: 1391  « یس  یا نیس « ادبی»مت  

ای بورای تفکیوک دو زبوان ادب و     گریزیْ ویژگی متون ادبی اس ، امّا بر پایه آنهه گاشو ْ نشوانه   باید گف ْ واقعی 
تووانیم بدووییم ایو  موت ْ      اند یا نه  آندواه موی   شود  ما ناچاریم از پیش بدانیم که یک مت  را ادبی دانسته خودکار نمی

نشوان   برد؛ و گر نه داوری درباره یک مت  بوی  یا می یدری جز جهان واقعی یای د گریز اس  و ما را به جهان واقعی 
 تیر در تاریکی انداخت  اس    

 
 نتیجه:

یوایی کوه گواه موا را بوه بیرایوه        توان ادعا کرد دکتر صوفوی توانسوته در کنوار ندورش     بندی س   می به عنوان جمع
و زبان خودکار پیدا کند  ارجا  به جهان ممک ، گر چه برند، وجهی روش  در تمایز بی  زبان ادب  بافی یم می فلسفه

نیتس و کریپکی، روش درستی در تمایز بی  دو زبان اس ، امّا أوالً نداه مکانیکی به زبوان ادب کوه    به پیروی از الیب
زبوان   شود و ثانیاً نبود معیار در چدوندی ارجا  به جهان ممک  در ندری در تحلیل ای  نو  از زبان می سبب تحویلی

یای آینده به دسو  ایشوان یوا دیدور دانشووران       رود در پژویش ادب نتایج او را با رخنه مواجه ساخته اس   امید می
شود ناگزیر بودن از شناسایی مت  پویش   یای فوق برگرفته شوند  آنهه در ای  جستار پیشنهاد می مطالعات ادبی، رخنه

ند و پیش از رویارویی، م اطب را در چند و چون موت  قورار ندیود،    از قرائ  اس   تا زمانی که مت  خود را نشناسا
 قرائ  و درک مت  به مثابه ادبیات با خلل روبرو اس  
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